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K erstin Andersson

Vid årsmötet 26 mars fastställdes
medlemsavgiften för nästa år till 180
kr. Mot det fanns styrelsens förslag
på 160 kr. Formellt skedde ingen
omröstning mellan de två förslagen.
Tyvärr är det nödvändigt med en
liten höjning av medlemsavgiften.
Det är Postens nya porto för föreningsutskick som ställer till det.
Därtill kommer Postens regler om
att tidningen måste kuverteras eller
inplastas. Sedan förra året anlitar vi
ett boktryckeri som plastar in tidningen åt oss. Denna fördyring av
Arosianas utgivning behöver vi täcka
med en ändrad medlemsavgift för
2016.
Vi i styrelsen tycker dock att den
av ordinarie årsmötet fastställda avgiften blev för hög. Vår förhoppning
är att alla ska ha råd att fortsätta att
vara medlem i klubben. Därför utlyser
vi ett extrainsatt årsmöte den 15
oktober med en enda fråga på dagordningen; att sänka den beslutade
medlemsavgiften för 2016 till 160
kr. Budgeten som togs för verksamhetsåret 2016 visar underskott och
det avhjälps med den föreslagna nya
årsavgiften.
Du som inte deltog i årsmötet
men är intresserad av klubbens ekonomi kan få detaljerad information
av kassören, Gunnar Andersson.
Gunnar önskar överlämna ekonomidelen och medlemshanteringen till
en ny kraft. Han har varit vår kassör
sedan 2001. Vill du bli ny kassör
kan du redan nu anmäla ditt intresse
för uppdraget, så får du upplärning i
kassörens rutiner!
Riksarkivet i Marieberg i Stockholm stänger för ombyggnad från
1 sept. 2015 och fram till 1 okt.
2016. Riksarkivet återkommer med
mer detaljerad information om hur
du som användare får tillgång till
arkivet.
Sveriges Släktforskarförbund
har kommit ut med en ny handbok.
Släktforskaren och tidningen Släkt-

historias medarbetare Magnus Bäckman har skrivit boken Mantalsforska.
När kyrkböckerna är försvunna eller
inte räcker till är mantalslängderna
väl värda att granska. I boken får
man följa mantalslängdernas utveckling från 1600-talet till 1991, när
de upphörde. Här får du praktiska
tips om var man hittar dem och hur
man gör för att få ut mesta möjliga
av dem. Boken finns att köpa i Rötterbokhandeln men du beställer den
billigast via vår kassör Gunnar.
Nytt i Rötterbokhandeln är Rotemannen 2, som nu även finns i Macversion. Sveriges befolkning 1880
finns även den för Mac. Beställs
genom Gunnar.
På Arkiv Digital finns under arkivtypen Tryckt litteratur bl.a. Grill tillgängligt. Claes Grills verk Statistiskt
sammandrag af svenska indelningsverket är ett av soldatforskningens
viktigaste redskap. Böckerna beskriver
indelningsverkets uppbyggnad och
innehåller tabeller över var ett regementes soldater kom ifrån, indelat
efter socken, rote och rotens nummer. Verket gavs ut i fyra band på
1850-talet.
Många letar efter släktingar som
utvandrat till Nordamerika. Det har
blivit svårt att hitta bra söksajter som
är gratis. På de flesta sidor skall man
bli medlem, eventuellt prova i 14
dagar för att sedan bli betalande. En
sida där man fortfarande kan söka
utan kostnad är:
https://familysearch.org/search.
På sidan www.tyda text.se kan
man få hjälp med svårtydd text:
http://www.tydatext.se/tyskstil/

Man skriver in sitt ord eller de bokstäver man kan tyda i ordet. En
punkt ersätter en okänd bokstav och
asterisk ersätter ett fritt antal bokstäver.
Olika förslag kommer upp.
Sista helgen i augusti ses vi i Nyköping på Släktforskardagarna. Tills
dess – ha en skön sommar!

Forum

Extrainsatt årsmöte
den 15 oktober kl. 18.00
Kyrkbacksgården,
Västra Kyrkogatan 8

Celsingrummet

(Se även sidan 24).

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig
utlysning av mötet
3. Val av mötesfunktionärer:
Två justeringsmän
4. Fastställande av
dagordningen
5. Fastställande av
årsavgiften för 2016.
6. Mötets avslutning.

Nya medlemmar

hälsas välkomna

Anna Bjurbom
Norra Hökåsvägen 27, Västerås
Marija Stråt
Otters Väg 8, Hammarö
Johan Jonsson
Bangatan 25, Västerås
Margit Wassgårdh
Jakobsgatan 33 C, Västerås
L-O Vasell & L Lundahl
Gustavsberg Skerike, Västerås
Hans Norling
Lövboåsvägen 10 Hallstahammar
Lars Forsmark
Katrinelundsvägen 2A, Västerås
Kjell-Åke Wennström
Dragverksgatan 57, Västerås
Birgitta Skoog
Relävägen 5, Västerås
Torbjörn Wedholm
Rönnbergagatan 32, Västerås
Birgitta Yngveson
Funkisgatan 4, Västerås
Eva Rodeholt
Norra Floragatan 36, Västerås
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Stora Fridnäs.
Foto: Sven Olby

Släkten Hygrell och Stora Fridnäs
Den äldste nu kände stamfadern hette Johan Johansson med tillnamnet Stenhuggare,
ett tillnamn som bars av de följande generationerna för att sedan förkortas till
Huggare. Under andra halvan av 1800-talet, då man bl.a. flyttade till Västerås, ändrade
några av släktmedlemmarna namnet till Hygrell. Andra behöll namnet Huggare, men
namnet upphörde troligtvis vid förra sekelskiftet. Några av de unga männen Huggare
utvandrade till Nordamerika. Döttrarna gifte sig, ofta in i andra smedssläkter, och tog
sina mäns släktnamn. Barbro Stålheim är gift med Sigrid Hygrells sondotterson.

Generation 1

Generation 2

Johan Johansson Stenhuggare föddes 1626, han var
hammarsmedsmästare i drygt 40 år vid Prästhammaren
i Skinnskattebergs sn. Han gifte sig c:a 1656 med Karin
Andersdotter, död c:a 1700 i Skinnskatteberg. Minst tre
av sönerna blev smeder och tre av döttrarna gifte in sig i
andra smedssläkter. Av de nio barnen fanns två tvillingpar.

Frans Johansson Stenhuggare döptes 3/8 1676 vid
Prästhammaren i Skinnskatteberg. Då barn vid denna tid
skulle döpas inom en vecka får vi förmoda att Frans föddes
i månadsskiftet juli-augusti. Frans var tvilling med Per.
Båda bröderna blev hammarsmedsmästare; Per vid
Fagersta och Frans, först vid Baggå bruk i Skinnskatteberg och sedan från c:a år 1719 vid Bockhammar
i Gunnilbo sn.
Frans gifte sig 1708 i Skinnskatteberg med Klara
Henriksdotter, dotter till Henrik Mårtensson och hans
hustru Anna vid Skommarbo, Baggå bruk i Skinnskatteberg. Klara döptes 23/7 1682 vid Baggå bruk. Död 5/3
1755 kl. 8 morgonen av håll och stygn, 72 år gammal,
hos sonen Peter vid Fagersta bruk. Paret hade 6 barn,
4 döttrar och två söner.

Skinnskattebergs dödbok år 1715:
Mäster Johan Johansson Hammarsmedh medh tillnambett Stenhuggare, född åhr 1626 i Hed Sochen och Bäckhammar, döpt, lärdt christendomstyckena enfaldigt. Gifte
sig på sitt 30 åhr. På åtskillige ställen tient som Smedh,
nu i Prästehammaren som Mäster i 43 åhr. Wälsignadt
i sitt ächta ståndh medh 9 barn, 5 söner och 4 döttrar,
warit änkling i 15 1⁄2 åhr. Siuk af ålderdomskrämpor,
befångt medh H.H. nattvard, dödh den 4 marti, begrofs
d. 13 dito. 89 åhr.
Text: Barbro Stålheim

E-post: barbro.stalheim@outlook.com
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Gunnilbo dödbok 1752:
Den 26 april begrofs Hamarsmedsmästaren Frantz
Jansson wid Bockhammar. Död af ålderdom, actas 76
åhr. Född 1676.

Generation 3
Per eller Peter Fransson Stenhuggare föddes 1/10
1714 i Prästbyn i Skinnskatteberg. Även Peter blev
hammarsmedsmästare, först vid Bockhammar i Gunnilbo
och från 1754 vid Fagersta i Västanfors sn.
Peter gifte sig snart 30 år gammal den 26/8 1744 i
Skinnskatteberg med Brita Olofsdotter, dotter till Olof
Andersson i Björkviken i Skinnskatteberg och hans hustru
Karin Olofsdotter.
Brita flyttade tillbaka till Björkviken då hon blivit
änka. Brita dog där 1/12 1778.
Västanfors dödbok 1762:
Dn c:a 20 post Trinit = den 24 october begrofs afl. Hammarsmedsmästaren Peter Frantsson ifrån Fagersta Bruk,
född wid Bockhammars Bruk år 1714 d. 1 Octobr, fadern
afl. Hammarsmedsmästaren Frantz Johansson, modern
hustru Clara Hindricsdotter, befordrat till det H. dopet,
underwist i bok- och Christendomskundskapen, gift år
1743 (1744-08-26) wid Mich. tid med sin nu efterlemnade maka, hustru Brita Olofsdotter ifrån Skinnsaktteberg
och Björkviken. Aflat med henne 9 barn, 8 söner och
1 dotter, 3 söner döda, 5 söner och dottern efterlefva.
V com. 8 år här i församlingen, fört ett stilla lefverne,
tidigt och wördsamt brukat nådemedlen etc. Sjuk i 9
veckor af håll och sting, sju aldeles sängliggande. Communic. (Erhållit nattvarden) d .13 Octob. Afled d. 17 dito
kl 8 morgon. 48 år gammal.

Generation 4
Erik Persson Stenhuggare föddes 18/3 1757 vid Fagersta
bruk i Västanfors. Han var bara 5 år när hans far avled
och flyttade strax därefter med sin mor till Skinnskatteberg där han växte upp. Han lärde sig till hammarsmedsmästare bl.a. vid Kedjebohammar och vid Färna bruk i
Gunnilbo och vid Östra Bor i Lindesbergs Bergsförsamling. Vid hans giftermål 1784 i Lindesberg kallas han för
hammarsmedsmästersven. Efter år 1793 flyttar familjen
till flera olika bruk. Först till Nyhammaren i Tysslinge
sn, sedan 1796 till Lannafors i Vintrosa sn, därefter 1798
till Skoga bruk i Svennevad sn, sedan 1799 till Valåsens
bruk i Karlskoga, 1802 vidare till Jonsbols bruk i Visnum
sn och till sist 1805 till Vassgårda bruk i dåvarande Varnum sn, som nu ingår i Kristinehamns stad. Vid Vassgårda bruk stannade Erik till sin död år 1827.
Han blev med tiden ofärdig och kunde bara arbeta
som hjälpsmed eller arbetskarl. Smedsyrket var mycket
tungt och slitsamt, långa arbetspass med skiftgång, klämoch krosskador var inte ovanliga, smederna andades
dessutom in ohälsosamt koldamm och många dog av
lungsot.

I husförshörslängden från 1811 och framåt uppges
han ”vara bräcklig, utfattig och ofärdig; har rote”. I sina
sista år kallas han för rotehjon, vilket innebar att han var
helt utblottad och fick hjälp att försörja sig. Han dog av
slag 2/6 1827 vid Vassgårda bruk.
Erik Stenhuggare vigdes 10/10 1784 i Lindesberg sn
med Anna Kristina Hansdotter, född 23/6 1766, dotter till
torparen i Björntorpet vid Östra Bor, Hans Samuelsson
och hans hustru Karin Kristiernsdotter. Anna Kristina
avled 47 år gammal av håll och stygn den 10/7 1809 vid
Vassgårda bruk. Erik och Anna Kristina fick 9 barn varav
6 uppnådde vuxen ålder, 3 söner och 3 döttrar.

Generation 5
Erik Huggare, äldste son till Erik Persson Stenhuggare,
föddes 26/12 1785 vid Östra Bor i Lindesberg. Kom
tidigt som lärling/gesäll till Vedevågs bruk i Lindesberg
hos Mäster Petter Lindahl. Flyttade år 1804 tillsammans
med familjen Lindahl till Hallsta bruk i Svedvi sn.
Vid Hallsta eller Hallstahammars bruk kom Erik i
lära hos stålugnsbrännarmästaren Johan Skullström som
härstammade från minst ett par generationer av stålugnsbrännarmästare vid Skultuna bruk. Två generationer
bakom Johan Skullström kan man möjligen skönja ett
tyskt eller vallonskt ursprung, inte alls belagt, men kan
vara spännande att forska vidare på. Där dyker nämligen
Johan Mattisson Winter upp. Han är i slutet av 1600-talet
och början av 1700-talet brännarmästare vid Skultuna
bruk.
Johan Skullströms dotter Gustava, född 6/3 1780 vid
Hallstahammars bruk, står 17/5 1807 brud i Svedvi kyrka
med Erik Huggare. Efter giftermålet flyttade den lilla
familjen tillbaka till Vedevågs bruk. Här avlägger Erik
mästarprov och kallas knipsmed.
Vid Vedevåg dyker år 1814 Eriks lillebror Anders
Huggare upp. Bara 13 år gammal har han rymt hemifrån,
vilket står antecknat i Varnums församlingsbok. Anders
blir så småningom mästersmed vid Trångfors bruk som
ligger strax ovanför Skantzen vid Strömsholms kanal.
Anders son Erik Julius Huggare följer i faderns fotspår
vid Trångfors. Det är bl.a. en son till Erik Julius och
några barnbarn, söner med efternamnet Huggare, som
emigrerar till Nordamerika.
Erik och Gustava återvänder till Hallstahammar är
1816, där Erik arbetade som smed fram till 1828, därefter
vid Tuna bruk i samma socken fram till sin död två år
senare, 5/12 1830.
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Svedvi dödbok:
Smeden Eric Huggare på Tuna ägor. Född 1784 den 30
dec. i Linde sn. Fadern Hammarsmeden Eric Huggare
och dess hustru på Östra Bår. Gift 1806 m efterlämnade
hustrun Gustava Skullström. 2 söner som leva. Sjukdom:
Pleursic. 45 år 11 mån och 5 dgr.
Efter mannens död flyttade Gustava till smedsstugan
Tunaberg vid Tuna bruk, där hon fick bo kvar på undantag. I husförhörslängden 1855-1864 står antecknat ”vid
Lisjö” vilket antyder att hon bodde hos sonen Karl Gustav
Huggare vid Lisjö bruk i Sura sn. Hon dog vid Lisjö
bruk den 18/11 1869 nästan 90 år gammal.
Erik och Gustava hade endast två barn, sönerna Johan
Erik och Karl Gustav Huggare. Dessa bröder är båda
generation 6, kallas här för generation 6:a och 6:b. Johan
Eriks son Erik Axel Hygrell, som byggde Fridnäs och
Karl Gustavs dotter, Karolina Gustava (Caroline) Hygrell.
De var således kusiner, gifte sig 17/10 1869.

Generation 6:a

Johan Erik Huggare föddes redan ett drygt halvår före
föräldrarnas vigsel, nämligen den 2/10 1806 vid Hallstahammars bruk. Modern kyrktogs som blivande hustru
till Erik Huggare. Erik flyttade på hösten 1829 hemifrån
till Skantzen i Hallstahammar. Vid Skantzen som låg vid
Strömsholms kanal stannade Erik Huggare resten av sitt
liv, förutom några av de allra sista åren. Han utbildade
sig till smidesmästare.
Vigselboken den 28 oktober 1830: Smeden Johan
Eric Huggare vid Skantzen och hushållerskan Sophia
Lovisa Utterholm på Hallsta.
Sofia Lovisa Utterholm var dotter till bonden och
mjölnaren Anders Utterholm i Uttersta i Kolbäcks sn.
Sofia dog 21/5 1847 vid Skantzen, 38 år gammal av
lungsot. Då hade hon fött 9 barn till världen, men endast
de tre äldsta barnen var i livet vid hennes bortgång. Av
de andra sex barnen blev ingen äldre än 2 år. De tre barn
som växte upp antog alla namnet Hygrell, två söner, Johan
Adolf och Erik Axel (se generation 7) samt dottern Edla
Sofia som förblev ogift.
Efter hustruns död 1847 gick det utför för Erik Huggare. I husförhörslängden har prästen antecknat: ”Dömd
för fylleri vid Häradsrätten år 1849. En i sitt yrke som
smedsmästare skicklig man, men förföll genom fylleri”.
Han bodde kvar vid Skantzen men fick arbeta som slussvaktsarbetare, antecknad som ”inhyses” och ”fattighjon”.
År 1855 tog kyrkvärden Per Johan Persson i Sörsta hand
om honom och där dog han 9/1 1864.
Den äldsta sonen Johan Adolf Hygrell flyttade
c:a 1851 till Stockholm och utbildade sig så småningom
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Sigrid och Lorentz Lindquist, Lilla Fridnäs. 1897.

till lantmätare. Som lantmäterielev kom han i början av
1854 till Alingsås. 1863 gifte han sig i Alingsås med
Laura Karolina Lindquist. Laura var syster till garverifabrikören Axel Lindquist, som blev far till professorn
i gynekologi Lorentz Lindquist (1864-1932). Lorentz
vigdes år 1895 i Västerås med Sigrid Elisabet Hygrell
(1871-1921). Detta par blev farföräldrar till min svärmor,
Berit Lindquist, f. 1924, gift Stålheim i sitt första äktenskap. Berit bodde en tid på 1930-talet på Stora Fridnäs
tillsammans med en av sina systrar. De skickades till
gammelmormor i Västerås då det pågick en polioepidemi
i Östersund där familjen då bodde.

Familjen Hygrell: Fanny, Caroline, Sigrid, Axel och John.
På golvet Erik. 1881.

Caroline Hygrell (tredje från vänster) med barnen Erik,
Sigrid, Gustaf, Fanny, Greta och John. 1919.

Caroline Hygrell 90 år, 1934.

Generation 6:b
Karl Gustav Huggare, andre son till Erik Huggare,
föddes 19/6 1810 vid Vedevågs bruk i Lindesberg sn.
Karl Gustav utbildade sig till mästare i klensmide, han
kallades manufaktursmedsmästare. Som sådan arbetade
han bl.a. vid Åsby gård, inte långt från Skantzen, från
år 1844 vid Lisjö bruk som senare gick upp i Surahammars bruk i Sura socken. Vid Surahammars bruk levde
Karl Gustav resten av sitt liv. Vid mantalsskrivningen år
1900 är han antecknad som f.d. klensmed, änkling och
pensionstagare. Han var då fyllda 90 år.
Svedvi vigselbok den 17/3 1831:
Smedsdrängen c:arl Gustaf Huggare i Tuna och bondedottern Margareta Elisabet Andersdotter i Väst Tuna.
Hon 23 år, han 21 år. Greta, som hon kallades, föddes
23/12 1808 i Västra Tuna, en bondgård i Svedvi.

Karl Gustav och Greta fick sex söner och en dotter
som hette Karolina Gustava född 5/7 1844 vid Åsby
i Berg socken. Av sönerna dog två som små, tre blev
smeder, två av dem vid Surahammar och en vid Ramnäs
bruk. Dessa tre bröder behöll namnet Huggare, en av
dem var barnlös, den andre fick fyra döttrar och en son
som antecknades som ”svagsint”, den tredje fick tre döttrar
och en son. Den sonen, Knut Gottfrid Huggare,
emigrerade år 1892 till Nordamerika.
Den äldste sonen Karl Erik Hygrell blev bokhandlare
i Kristinehamn. Han var gift med Amanda Ebba Lind,
paret fick inga barn. Hos dem bodde en brorson till fru
Lind som tidigt blivit föräldralös. Han kallade sig John
Viktor Lind Hygrell. År 1900 bodde han i Stockholm
och arbetade som tandläkare.
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Gruppbild 1934
Altanen: Frank af Petersens (f 1877),
Brita Lindquist, Britta Fredricsson,
Margareta L, Nils Palme, Frank af P
(f 1916), Anna Hahr, Hennie Bothén
(f Beynen), Nils Fredrik Bothén, Carin
L, NIls B.
Trappans övre del: Fanny H, Gustaf
H, Erik H, Caroline H, Nadya LIttorin,
Greta H, Margit Setterborg, John H,
Birgit H.
Barn främre raden: Berit L, Maj-Britt
H, Ulf H, Gunnar H, Birgitta Palme,
Mona L, Gunilla P.
Barn bakre raden: Sylva L, Eva L,
Elisabeth P, Sigrid P, Margareta P.
Vuxna på marken: okänd, okänd, Karl
Axel H, Gunnar Quennerstedt, Fritz af
P, Lennart af P.

Gustaf, Erik, Sigrid, Greta, Fanny, Caroline
och John Hygell, ca 1900.

Caroline och Fanny i det s.k. runda rummet.

Stora salongen. Fanny, Caroline och Gustaf vid flygeln.

Kanske en kaffestund? Okända.
FORTS. SIDAN 10 >
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Generation
1

2

3

4

5

6a

7

Johan Johansson Stenhuggare 1626-1715
Gifta 1656. 9 barn
Karin Andersdotter död 1700
Frans Johansson Stenhuggare 1676-1752
Gifta 1708. 6 barn
Klara Henriksdotter 1682-1755

Peter Fransson Stenhuggare 1714-1762
Gifta 1744. 9 barn
Brita Olofsdotter död 1778

Erik Persson Stehuggare 1757-1827

Gifta 1784. 9 barn
Anna Kristina Hansdotter 1762-1809

Erik Huggare 1785-1830

Gifta 1807. 2 barn
Gustava Skullström 1780-1869

Johan Erik Huggare 1806-1864

Gifta 1830. 9 barn
Sophia Lovisa Utterholm 1809-1847
Johan Adolf Hygrell 1832-1917. Lantmätare
Gifta 1863
Laura Karolina Lindquist 1835-1884

Erik Axel Hygrell 1836-1900. Järnhandlare på Stora gatan 34
Gift med sin kusin. 8 barn
”Caroline” Karolina Gustava 1844-1940
Fanny Hygrell 1870-1961. Ogift

Sigrid Hygrell 1871-1921
Gifta 1895
Lorentz Lindquist 1864-1932. Professor
Rolf Axel Lindquist 1985-1944
Gifta 1920. 4 barn
Margit Elisa Setterborg 1899-1975
Berit Lindquist född 1924
Gifta. 3 barn
Ove Stålheim1922-1968
Rolf Stålheim född 1949
Gifta 1979
Barbro född 1949
8

9

John Hygrell 1873-1957. Järnhandlare på Stora gatan 34

Gifta 1900
Anna Hahr 1873-1936. Syster till stadsarkitekten Erik Hahr

Birgit Hygrell 1903-1972. Konstnärinna, ogift

Carl Axel Hygrell 1875-188?
Erik Hygrell 1877-1962. Direktör
Gustav Hygrell 1882-1845. Bokhandlare
9

Lennart Hygrell 1912-1972, Bokhandlare. Sjöbergs bokhandel

Margareta ”Greta” Hygrell 1884-1976
Gifta 1905
Frank af Petersens 1877-1944
Edla Sofia Hygrell 1833-189?. Ogift
6b

7

Karl Gustav Huggare 1810-1906

Gifta 1831. 7 barn
Margareta Elisabet Andersdotter 1808-1946

Karolina Gustava 1844-1940.
Se Caroline ovan
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Generation 7

Generation 8

Erik Axel Hygrell föddes 23/6 1836 vid Skantzen. Han
lämnade fattigdomen vid Skantzen som 14-åring och
fick 1850 arbete i en järnhandel i Västerås som redan
1816 hade öppnats av E.M. Almström, men ägdes sedan
1845 av Seth Backman. Axel arbetade som bokhållare
och som bodbetjänt. Axel Hygrell köpte rörelsen 17 år
senare och blev sin egen. Järnhandeln låg på Stora gatan
34. Affärerna gick riktigt bra och Axel Hygrell tog bl.a.
plats i Stadsfullmäktige och blev med tiden en av stadens
ansedda köpmän.
Pojken från nästan ingenting jobbade upp sig, köpte
affären, blev rik och byggde sig ett stort hus, ja, nästan
ett slott – det av Erik Hahr ritade Stora Fridnäs – som
han aldrig fick flytta in i, det stod klart strax efter hans
död. Axel Hygrell avled 30 maj 1900. I testamentet
gavs donationer till staden, till olika fonder och till ett
fönster i domkyrkan. I dagens penningvärde mer än
900 000 kr. Familjegraven finns på Östra kyrkogården. Hustrun Caroline bodde på Stora Fridnäs till sin
död 13 maj 1940. Huset sköttes av anställda bl.a. husor
och kokerska. När Lilla Fridnäs på granntomten såldes
är oklart, det huset hade man haft som sommarbostad
långt innan Stora Fridnäs byggdes. Stora Fridnäs såldes
omkring 1942 till Västerås stad för 300 000 kr, i dagens
penningvärde c:a 6 miljoner, så staden gjorde nog med
facit i hand, en god affär. Mellan åren 1942 och 1947
användes huset som rehabilitering för tbc-sjuka finska
krigsbarn. 1952 öppnades en lekskola och 1953 startade
Västerås stad grundskola som fortfarande finns i huset.
Skolbarnen vistas i en fin miljö, mycket av den gamla
träinredningen fanns i alla fall kvar 2006 då släkten hade
en mycket uppskattad släktträff på Stora Fridnäs. I huset
finns också en magnifik trapphall.

Axel och Caroline Hygrell fick 8 barn varav 3 söner och
3 döttrar uppnådde vuxen ålder.
Sonen John (1873-1957) tog 1897 över rörelsen. Han
var gift med Anna Hahr, som var syster till arkitekten
Erik Hahr. John och hans familj bodde på Lilla Fridnäs.
När han dog 1957 var järnhandeln nedlagd sedan ett par
år. John var far till konstnärinnan Birgit Hygrell.
Sonen Erik (1877-1962) var direktör i försäkringsbranschen, bosatt i Göteborg.
Sonen Gustav (1882-1945) var bokhandlare i Västerås, bosatt också han på Fridnäs efter sin skilsmässa
1915. Hans son Lennart Hygrell var också bokhandlare.
(Sjöbergs Bokhandel på Stora Gatan 69).
Dottern Fanny (1870-1961) förblev ogift, bodde tillsammans med modern på Fridnäs, avled i Stockholm där
hon bodde på ett pensionat. Fanny hade aldrig lärt sig
att sköta ett hushåll, inte ens att koka tevatten sägs det i
släkten.
Dottern Sigrid (1871-1921), gift Lindquist och bosatt
i Göteborg.
Dottern Margareta (Greta) (1884-1976), gift af Petersens, bosatt bl.a. i Danderyd. ■

Källor bl.a.:
Kyrkoarkiv, olika församlingar
CD-skivan Kugelbergs klippsamling
DVD-skivan Sveriges dödbok
Familjefotografier
Släktberättelser
Sällskapet Arosbröderna, porträtt och biografier

Hygrells järnhandel på Stora gatan 34, 1950-talet. Muséet.

Lennart Hygrell till
höger.
Bilden togs 1969
när bokhandeln
lades ned. Gunnar
Roos till vänster
ägde firman som
en gång hade gjort
skylten på 1800talet.
Foto: Tage Berggren,
VLT arkiv.
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Boktips

Text: Gunilla Zimmermann

Sverige blev vårt hemland
Den 24 november 1950 stegade
tjugo tyska pojkar in på pastorsexpeditionen i Domkyrkoförsamlingen
för att anmäla sig. Den yngsta var
fjorton år och den äldsta arton. Alla
hade utbildning inom olika industriyrken och de var bara några av de
många unga tyska män som efter
andra världskriget värvades som
arbetskraft av Asea och andra industrier i Västerås och övriga Sverige.
Bristen på arbetskraft var stor inte
bara inom industrin. Av de 1274 personer som invandrat till Domkyrkoförsamlingen från tysktalande länder
mellan åren 1941 och 1960 är drygt
hälften kvinnor. Majoriteten av dem
fick anställning som hembiträden.
Jag blev intresserad av den här
okända gruppen invandrare när det
slog mig att mina barn inte blev tvåspråkiga trots att deras far var en av
dessa invandrare. Hur hade andra i
vår situation uppfostrat sina barn när
det gäller språket?
Genom att gå igenom kyrkböcker
och med hjälp av skatteverket lyckades jag få adressen till de 413 av de
ursprungliga invandrarna som fanns
kvar i livet och i Sverige. Till dem
skickade jag en enkät, som främst
handlade om inställningen till språken.
Men de svar jag fick, och de många
intervjuer jag sedan gjorde, väckte
fler frågor och ledde till fördjupade
studier. Jag lärde mig mycket om
dessa människors öden under och efter
kriget. Varje människa hade något
nytt att berätta som ingen annan berättat förut. Jag grävde djupare, drog
i fler trådar och fick nya kontakter,
men efter drygt tio års arbete måste
jag sätta stopp. Då blev det boken
Sverige blev vårt hemland, där de
konkreta berättelserna främst kommer från Västerås.
I boken berättar människor som
fortfarande finns bland oss om livet
som soldat, om bombningar, om hur

de som skolbarn evakuerades till
säkrare platser, om den hjälp man
fick av främmande tvångsarbetare
och krigsfångar på sina gårdar när de
egna männen var inkallade, om starka
kvinnor som på egen hand måste ta
hand om barn och försörjning. Inte
minst är det berättelser om ovisshet
och förlust. I boken skildras också de
ofattbara grymheter som drabbade
flyktingar och fördrivna efter krigsslutet.
Varför kom så många till Västerås?
I boken skildras hur värvningen gick
till och hur man togs emot här. Den
tysktalande invandringen måste betraktas som ett exempel på lyckad
integration. Hur blev det så? Invandrarna bildade föreningar dit man
inbjöd svenskar och andra nationaliteter för att ha roligt tillsammans.
Till min förvåning upptäckte
jag att invandrarna koncentrerades
till två stadsdelar, Gideonsberg och
Hammarby. På Gideonsberg fanns
till och med ett hus som kallades
”tyskhuset”. Ett välkänt inslag i
stadsbilden var ungkarlsbarackerna
på Nybyggevägen som var det första
boendet för många. De allra yngsta
fick plats i Aseas pojkhem. Någon
speciell undervisning i svenska erbjöds
inte, utan det var naturmetoden som
gällde.
I boken finns många dråpliga
historier om språkliga missförstånd.
Men det var inte lätt att komma till
Sverige som tysk efter kriget. Kollektivskulden var en tung börda att bära,
och även om alla var uppskattade
som duglig och eftertraktad arbetskraft utsattes många för trakasserier
på grund av sitt ursprung. Det kan
ha varit en drivkraft till att man så
snabbt lärde sig svenska och anpassade sig till det nya landet. ”Att ta
seden dit man kommer” är ett återkommande uttryck i intervjuerna.

Gunilla Zimmerman:
Sverige blev vårt hemland
Kulofri förlag 2014-10-11
Häftad, 324 sidor
Pris 200 kr.
ISBN: 9789198109030
ISBN-10: 9198109030
Kan köpas hos förläggaren (som är
ägare till Leanders antikvariat).
Kulofri förlags hemsida:
http://kulofri.se/?page_id=439

Gunilla Zimmermann har varit
lärare i svenska, tyska och svenska
som andraspråk samt folkbildare
(cirkelledare, föreläsare, författare
till studiematerial i olika ämnen).
Gunilla är medlem i Västerås
Släktforskarklubb.
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Medlemsmöte 26/2
Forskaren Carl Mikael Carlsson, Uppsala, berättar om Bondeherrar och herrebönder i Västeråsbygden under 1800-talet.

Vänster: Ingemar Widestig vann första pris i

årsmötets lotteri: Arkiv Digital 6 månader.
Vänster nedan: Kjell Björk vann andra priset.
Höger: Daniel Sköld var mötets ordförande och
tackas med blommor av Kerstin Andersson.
Höger nedan: Silva Pettersson berättade om
huset Stora Tallbacka. Är mikrofonen på?
Foto: Simeon Andersson

Kassören
Gunnar Andersson
Foto: Simeon Andersson
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dsidan
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B

Se flera
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r
hemsida unde
Tidningar >
Arosiana-net.

På de främre raderna: (Vänstra sidan) Kerstin och Lars Nilsson, Lars Envall, Rolf Grahn, Bengt Wallén, (Högra sidan)
Kjell Sundqvist, Gun Utterström, Nelly Björklund, Anders Lindblom. Föreläsaren Mikael Carlsson (ytterst) sitter kanske
och laddar upp?

Släktforskardagen 21/3
Vänster: Sven Olby håller en introduktion till

släktforskning för Lilian Hjelm-Gustafsson,
Ann Bjurbom, Ingrid Josefsson, Nina Wahlgren,
Björn Söder och Bo Martin Tell.
Mitten: Lars Berglöf letar släktingar åt Tage
Guldbrandzen. Kerstin Andersson lyssnar intresserat.
Höger: DIS Bergslagen hade aktivitet granne med
oss i VSFK. Här får Brynhild Tanndal hjälp av Brage
Lundström. Gun Utterström sitter vid bordet bredvid.
Foto: Simeon Andersson

Medlemsmöte 16/4

Årsmötet 26/3

Anna-Karin Westerlund berättade om landsarkivet i Uppsala och fick blommor av
Kerstin Andersson. Foto: Sven Olby

①

③

.

Foto: Per G Norén

②

④

Stora Tallbacka, huset som Silva bor i
1. Huset ligger på Djäkneberget som en ”gräddbakelse”, tycker
Silva. Husritningarna gjordes troligen av västeråsaren Elias Andreasson.
2. I Silvas lägenhet finns alla tre kakelugnarna kvar.
3. Familjen Hedrén uppförde huset 1902.
4. I salongen sitter Silva med Lars Gyllrud.
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Häradshövdingens hustru
- vem var hon?
Åttabarnsmamman Barbro Elisabeth Barck från Västerås blev på 1700talet stammoder för jurist- och tjänstemannasläkten Wasell i Jämtland.
Många har förgäves sökt efter hennes föräldrar. Ett smeknamn, en varmhjärtad styvfar och nyfunna täta relationer mellan två släktgrupper talar
starkt för att Barbros far, mor och uppväxtmiljö äntligen kan presenteras.
TEXT: BIRGITTA EKVALL

Elisabeth Barck, gift
B arbro
med häradshövdingen Johan
Wasell och död i jämtländska Brunflo den 21 juli 1754, har gäckat släktforskande ättlingar och andra intresserade. Hennes bakgrund efterfrågas
då och då i nättidningen Rötter.
Ingen tycks helt säkert veta när hon
var född och vad föräldrarna hette.
I samma forum har dock en och
annan skribent utan reservationer
angett att hennes far var rådmannen
Anders Barck (1655-1718), gift två
gånger och verksam i Hedemora
samt slutligen borgmästare i Västerås.
I notisen om Barbro Elisabeths död i
Brunflos kyrkbok står det rent ut att
hennes far ”varit rådman i Westerås”
och då passar ju Anders bra, har man
tydligen resonerat.
Problemet är att ingen som helst
Barbro eller Barbro Elisabeth nämns
i de kyrkbokslängder i Hedemora
och Västerås som rör Anders Barck.
Inte heller i bouppteckningen efter
honom finns en skymt av någon som
heter så. Inget av de många barn som
Barbro Elisabeth, gift Wasell, fick
med sin Johan kallades för Anders.
Om borgmästaren varit barnens morfar hade det enligt tidens sed varit
passande om ett av dem hetat så.
Inte heller syns Anders Barck
eller någon av hans två hustrur som
dopvittne när Barbro Elisabeth
Barcks och Johan Wasells barn döps
i Roslagen. Och en hastig kontroll av
ett par dop, där Anders Barcks dotter
Anna Elisabeths barn kristnas, visar
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att inget dopvittne Barbro Elisabeth
(tänkbar syster) deltog där.
Så Anders Barck blir, enligt min
åsikt, en allt mer tvivelaktig förälder
i sammanhanget ju längre man letar.
Jag kom tillbaka till ruta ett. Hur
skulle jag då gå vidare?
Borgare och båtägare

Brunflos kyrkbok visar hur som helst
att Barbro Elisabeths far höll till i
Västerås. Det blev att än en gång
söka i stadens äldsta födelselängder,
nu efter alla som hette Barbro, oavsett dubbelt förnamn och vad föräldrarna hette.
Till sist hittade jag ett barn som
åtminstone tidsmässigt skulle kunna
vara Johan Wasells blivande hustru.
Denna Barbro kristnades i domkyrkoförsamlingen den 9 december 1688
– hela nio år tidigare än det födelseår
(1697) som kunde räknas fram enligt
uppgiften om fru Wasells ålder i
dödlängden för Brunflo.
Den nyföddas far var borgaren
Christiern Johansson, som bodde i
egen gård väster om ån på nyligen
anlagda Stora gatan. Han var delägare
i en segelskuta och därför troligen
handelsman i den här uppstaden
med mälarhamn. Tydligen var han
välsituerad och bör ha haft en aktad
ställning i Västerås sociala liv. Ett
tecken på det är att han utsågs till
förmyndare för unga Kerstin Hindersdotter när hennes far, borgaren Henrik
Bäck, avlidit 1682.
Christiern hade varit gift med

Maria Andersdotter. Hon dog 1683,
39 år gammal, och efterlämnade
barnen Johan, Catharina och Maria.
En dotter till paret hade dött 1672,
åtta veckor gammal.
Änklingen och trebarnspappan
Christiern sökte snabbt en ny hustru
och den 15 februari 1684 hade han
gift om sig med Barbro Gother. Hon
var dotter till Engelbert Gother och
rådmansdottern Barbro Jernstedt,
båda från välkända familjer i Västerås.
Svåger till Christiern blev Barbros
bror, som också hette Engelbert
Gother. Han var gift med Elisabeth
Dothén, från en handelsfamilj i
Stockholm. Ny svägerska blev Anna
Christina Gother, som strax står för
ett viktigt inslag i den här berättelsen.
Barbros dopvittnen 1688 var
rådman Gudmun Gudmunsson,
herr Sven Capellan, monsieur Carl
Krukomakare, hustrun till en rådman
Anders (med svårläst efternamn,
kanske Fredriksson), rådman Arvid
Jernstedts hustru Helena Printz samt
jungfru Annika Gothe(r).
Barbro får smeknamn

Drygt tre år innan Barbro Christiernsdotter såg dagens ljus hade hennes
bror Jacob Christiernsson fötts i gården på Stora gatan (13 april 1685).
Flera barn blev det inte i äktenskapet
Johansson/Gother, som varade i tio
år. Sedan dog Christiern och begravdes den 24 april 1694. Ceremonin
kostade enligt bouppteckningen hela
195 daler kopparmynt. Som änka

Bild 1: Barbro Christiernsdotter föddes 9 december 1688 på Stora gatan.
(Arkiv Digital: Västerås Domkyrkoförsamling, C:3, sid 6.).

med styvbarn och två egna omyndiga barn fick Barbro Gother hjälp
av sin mor, vilken lånade ut pengar
till begravningen. Tidvis fick lilla
Barbro också bo hos mormor på
Klostergatan. Bild 1.
Nio år gammal nämns flickan
1697 i Västerås första husförhörslängd just som dotterdotter till
Barbro Jernstedt. Och nu blev det
intressant! Här kallas barnet plötsligt
Barbro Lisken Christier(n)sdotter.
Hon har fått ett smeknamn som ofta
användes på flickor som hette Elisabeth. Det dubbla förnamnet hänger
med till 1703 i hf-längden. Bild 2.
Upptäckten gjorde att jag på
allvar började tro att jag hittat den
Barbro Elisabeth som jag letat efter.
I släkten Jernstedt/Gother levde
denna tid åtminstone tre Barbro, alla
troligen uppkallade efter på 1680talet avlidna Barbro Hising, gift med
Jacob Jernstedt. Smeknamnet Lisken
behövdes för att skilja ut tösen i dagligt tal.
Så fram med fler kyrkböcker,
bouppteckningar och tryckt litteratur
för att framför allt försöka hitta
kontakter mellan å ena sidan Barbro
Lisken med sina anhöriga och, å
andra sidan, Johan Wasell med sina
närstående. Om relationer fanns mellan grupperna skulle de kunna styrka
eller rent av ge belägg för hypotesen
att Lisken och Johan blev ett par,
resonerade jag.

Skolgosse i Västerås

Johan Wasell föddes 19 december
1691 i Litslena prästgård, Uppland.
Han var son till kyrkoherden och
senare prosten Erik Waselius, död
1715, och dennes första hustru
Christina Hestscho (Hästsko), som
dog 1697. Eriks bakgrund är hittills
okänd, men Christina var dotter till
Olof Hästsko, förvaltare på godset
Skattmansö. Olof levde ännu på
1690-talet med sin hustru Elizabeth
Simonsdotter på Tena gård i då västmanländska Vittinge. Ett av Christinas syskon var komminister Lago
Hestscho, död 1708 i Jacob och Johannes församling, Stockholm.
Tidigt sattes Johan Wasell i trivialskolan i Västerås, drygt tre mil hemifrån. Sedan gick han i gymnasiet.
Han måste ha varit inackorderad i
staden flera läsår före 1708. Detta år
flyttade han som student till akademin i Uppsala, tillsammans med sin
bror Erik Wasell och en informator.
År 1712 blev han klar med en juridisk examen och arbetade sedan en
period hos assessorn i Svea hovrätt,
Isak Silfverstråhle, varefter han blev
mönsterskrivare i Östgöta tremänningsregemente och 1721 auditör vid
Upplands regemente. År 1716 eller
1717 – lucka i vigsellängden för
Västerås; båda åren nämns i Brunflos
dödlängder – gifte han sig med en
Barbro Elisabeth Barck.
Efter cirka 20 år i uppländska
Husby Långhundra och bostället
Nibble i Vidbo socken flyttade han

1741 med sin familj norrut, till Brunflo söder om dagens Östersund. Där
dog han 11 april 1761 på Södergården
som pensionerad häradshövding,
sedan några år omgift med prästänkan Helena Walckling. Det sista
äktenskapet var barnlöst.
Johan och Barbro Lisken hade
alltså stora möjligheter att träffas redan
i tonåren i Västerås. Men om det
verkligen var hon som blev hans fru,
varifrån kom då efternamnet Barck?
Barbro Lisken borde ju ha kallats
Christiernsdotter även som vuxen.
Tillbaka till 1694 då Christiern
Johansson dog. Några dagar efter
begravningen hade en sedvanlig inventering gjorts av hemmet. En lista
över fasta tillgångar, lösa föremål
och skulder skrevs. Men arvet skiftades inte förrän fyra år senare, den
22 mars 1698. Änkan Barbro Gother
skulle då gifta om sig. Därför blev
det nödvändigt att enligt lag ”avvittra” styvbarnen och de egna två
barnen i hennes tidigare äktenskap.
De – och hon själv - skulle få ut sina
andelar av Christiern Johanssons
efterlämnade tillgångar.
En notis i kyrkboken den 9 april
1698 tycktes äntligen ge lösningen
på namngåtan. Då begärde guldsmeden Erik Barck lysning ”för sig och
hustru Barbro Gother”. Exakt vilken
dag bröllopet ägde rum framgår inte
av kyrkboken.
Brudgummen hade varit lärling
från 6 juli 1686 hos guldsmed Melchior Graf i Arboga och blivit gesäll
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2 juli 1692. Han hade arbetat hos
flera mästare i Stockholm. Den 1 juli
1696 planerade Erik Barck att göra
ett s.k. mästerstycke, ”en kanna, ett
drivet bleck med en historia uppå”.
Han blev mästare i Örebro under ämbetet i Arboga.
Kämnär i rådhuset

Senast i slutet på 1690-talet flyttade
Erik Barck till Västerås. Den 13 juli
1701 svor han ed som kämnär. Det
innebar att han blev ledamot av en
underdomstol som fanns i städerna
denna tid och dömde i enklare mål.
Kämnärsrätten höll ofta till i respektive stads rådhus. Jämför med uppgiften i Brunflos dödlängd om att
Barbro Elisabeth Barcks far ”varit
rådman i Westerås”.
Barbro Gother, änkan efter Christiern Johansson, förde naturligtvis
med sig sina egna barn Jacob och
Barbro Lisken i det nya äktenskapet,
som endast varade cirka fyra år. Men
familjen hann utökas med ytterligare
två barn: Anna Barck, 30 januari
1699, och Johan Barck, 15 september
1703.
Den stora familjen höll till i
Christierns efterlämnade gård ”mot
Oxebacken”. Där dog Barbro Gother
antagligen i slutet av 1703 (dödlängd
saknas för året i Västerås kyrkböcker).
Det gjordes åter en inventering och
ett arvskifte i huset, närmare bestämt
12-14 april 1704. Närvarande, förutom Erik Barck och två tjänstemän,
var Engelbert Gother d.y., morbror
till Barbro Gothers fyra barn och
nu förmyndare för faderlösa Barbro
Lisken, som var sexton år. Hennes
helbror Jacob hade just fyllt nitton
och var myndig.
Att flickans förhållande till styvfadern var gott framgår av protokollet
från avvittringen. Vart och ett av
barnen tilldelades 137 daler kopparmynt, vilka skulle betalas inom ett
par år från inventeringsdatum. Barnen
skulle inte heller ha något ansvar för
den ”gäld och skuld hvarmed huset
nu vid denna tid skäligen fanns
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graverat, så och senare...”.
När ”monsieur Gother” bad att
hans systerdotter Barbro Lisken
skulle få ett minne av sin kära moder,
av dess gångkläder, blev svaret positivt, trots att kläder av god kvalitet
var värdefulla persedlar denna tid.
Styvfadern låter henne ”godvilligt”
få en ”svart blommerad sidentygsmanteu med ett skärp och hufwa av
bordelau, låfwandes derjemte friwilligt om han lefwer till den tijden att
hon blir försatt i ett ehr- och christeligt ägtenskap, wille ihågkomma
henne med något litet stycke af dess
arbete, som hans wilkor tåla kan,
hwilket af henne och förmyndaren
med tacksägelse erkändes.”
Frikostigheten motiverade Erik
Barck med att flickan ”under några
år av sin uppväxt haft subscribence
och underhåll hos sin högaktade
mormoder, dygdesamma matrona
hustru Barbro Jernstedt ...”. Erik
lovade också sin svåger Engelbert
att han med faderlig omsorg och
omvårdnad skulle ge sina små och
späda barn vad de behövde under sin
uppväxt, även när det gällde kristlig
fostran.
Den 18 november och 2 december
1707, då hemmet på Stora gatan
utbjudits till försäljning, visade Erik
Barck för rådhusrätten att han bl.a.
betalat drygt 1350 daler kopparmynt
till framlidne Christiern Johanssons
kreditorer. Han hävdade att han hade
rätt att få överta gården efter sin då
avlidna hustrus förste make.
Efter avvittringen 1704 gifte
änklingen och flerbarnspappan Erik
Barck snabbt om sig. Andra hustrun
blev Anna Nyman från Örebro. Nya
barn föddes: Catharina Barck 1705,
en gosse utan namn i kyrkboken
1706, Christina Barck 1707, Eric
Barck 1710 och Jonas Barck 1713.
Sedan dog modern Anna det sistnämnda året, sannolikt i barnsäng.
Barbro Liskens närmaste vuxna
anförvant sedan båda föräldrarna
dött var alltså hennes styvfar. Hon
var omgiven av en skara halvsyskon

och andra barn som alla hette Barck.
Vad kunde vara naturligare än att
också hon i unga år började kalla sig
Barck, ett namn som dessutom var
lättare att uttala än Christiernsdotter?
Barck och Waselia

Och det skulle bli ännu fler barn med
samma efternamn i familjen. Tredje
och sista hustrun till Erik Barck är
särskilt värd uppmärksamhet. Hon
hette Catharina ”Caisa” Waselia,
var född i Litslena, troligen i slutet
på 1680-talet – och syster till Johan
Wasell!
Bröllopet firades 9 januari 1715
i brudens hemsocken och paret fick
därefter i Västerås barnen Salomon
Barck 1715 och Christina Chatarina
Barck 1717. Den sistnämnda dottern
dog av hetsig feber när hon sjutton
år gammal var på besök i Litslena
hos sin moster Christina Waselia och
maken Peter Dahlman, som då efterträtt sin svärfar Erik Waselius som
kyrkoherde och prost.
Peter Dahlman var för övrigt
bror till en man som blivit unga
Christina Chatarina Barcks styvfar.
Guldsmeden hade dött 19 mars 1718
i Västerås. Änkan Caisa Waselia flyttade 1731 med sina barn (och kanske
styvbarn) till Stockholm, där hon
levde med Erik Dahlman, som var
kyrkorevisor.
Hade inte Johan Wasell och
Barbro Lisken träffats förr (vilket
de mycket väl kan ha gjort) så fick
de naturligtvis tillfälle att göra det
under bröllopet mellan guldsmeden
Erik i Västerås och prästdottern
Caisa från Litslena. Kanske var det
då det tände?
Moster och prosten

Eller också hade de kanske redan
bestämt sig för varandra på ett annat bröllop, där representanter för
respektive släktkrets i Västerås
och Litslena deltog. År 1714, ett år
före sin död, hade nämligen gamle
prosten Erik Waselius gift om sig
med Barbro Liskens moster Anna

Bild 2:
Barbro Lisken var dotterdotter till
Barbro Jernstedt. Det framgår bl.a.
av ett par rader från 1703 i Västerås
Domkyrkoförsamling, AIa:1, sid 78
(Arkiv Digital).

Christina Gother, syster till Barbro
och Engelbert! Hennes förste man,
ryttmästaren och karolinen Samuel
Lock, hade dött 1710 i Moskva.
Ännu 1718 nämns Anna Christina
som prostens änka i Litslena prästgård.
Det finns alltså mycket som talar
starkt för att Johan Wasells fru, Barbro Elisabeth Barck, var den biologiska dottern till Christiern Johans
son och Barbro Engelbertsdotter
Gother. Hon var tre år äldre än han
och henne hade han ganska säkert
känt sedan skolåldern.
Äktenskapet varade i 37 år. Åtta,
eller kanske nio barn föddes. Sonen
Johan Wasell efterträdde fadern som
häradshövding. Sonsonen Anders
Wasell utsågs 1810 till den förste
landshövdingen i nybildade länet
Jämtland. Innan dess hade han som
jurist framgångsrikt försvarat bönderna i Ragunda, som krävdes på
stora skadestånd efter katastrofen
1796 där Döda fallet kom till.
Lisken försvann ur kyrkböckerna.
I Brunflo var det Barbro Elisabeth
(och en gång Barbro Lisa) som
gällde. Och så efternamnet Barck
förstås, med till visshet gränsande
sannolikhet taget efter den välvillige
styvpappan.
Jag anser alltså att fru Wasell dog
66 år gammal, inte 57 som det står i
Brunflos kyrkbok.

Källor:
1 - 8. Kyrkböcker för Brunflo, Giresta,
Hedemora, Husby-Långhundra, Litslena,
Vidbo, Västerås och Östersund.
9 - 13. Bouppteckning 1694 efter Christiern Johansson och protokoll om avvittring 1698. Bouppteckning 1704 efter
Barbro Engelbertsdotter Gother. Bouppteckning 1684 och protokoll om arvsskifte
1688 efter Henrik Bäck, gift med Anna
Balzarsdotter.
14. Ruth Hedlund, ”Västerås befolkning
vid slutet av 1600-talet. En socialhistorisk
studie”, Västerås 1980.
15. Gunnar Hellström, ”Stockholms stads
herdaminne. Biografisk matrikel”, 1951,
sid 205 ff.
16. Birgitta Ericsson, ”Visionären Anders
Wasell”, artikel i årsskriften Jämten 2000,
sid 89 ff.
17. Erik Lönnroth, ”Döda fallet och Ragundasjön - en naturkatastrof i ny belysning”,
1990. Sid 37 ff.
18. Matrikel för Uppsala universitet.
19. Uppslagsverk om guldsmeder.

Bägare av silver, tillverkad i början på
1700-talet av guldsmed Erik Barck,
som blev styvfar till Barbro Elisabeth
Christiernsdotter i Västerås. Av
samme mästare – eller av hans son
med samma namn och yrke – finns
vinkannor i Hubbo och Odensvi kyrkor
samt en oblatask i Tillberga kyrka.

Birgitta Ekvall är född i Stockholm, fil kand och journalist, pensionerad
från Sydsvenskans redaktion i Malmö där hon bor. Åren 1958-1960
jobbade Birgitta på VLT. Har släktforskat c:a 25 år.
Kommentarer och kompletteringar är välkomna!
E-posta till: birgitta.ekvall1@comhem.se
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Koleran

drabbade Badelunda
Koleran satte skräck i många under 1800-talet. Folk stod
maktlösa då de inte kände till kolerans ursprung och därför levde
befolkningen i ständig skräck för att bli smittade. De döda fick
inte ens begravas på kyrkogården. Mellan åren 1834 och 1874
rapporterades elva epidemier med kolera i Sverige och totalt dog
c:a 37 000 personer.
Text: Bengt Wallén
Kolerafarsoten hemsökte Badelunda
på hösten 1853

På hösten 1853 härjar koleraepidemin i mellersta Sverige. I Västerås insjuknade 340
personer och 106 dog. För att begränsa spridningen av smittan ställde man den hösten in
marknaden och skolorna hölls stängda.
Den 34-åriga änkan Lovisa Olsström från
Jädra ägor var den första Badelundabon som
avled i samband med sviterna av koleran.
Hon dog den 20 oktober 1853 i Västerås,
där hon var på besök, och begravdes dagen
därpå, troligen på kolerakyrkogården vid
nuvarande Melkerhuset. I en artikel i Vestmanlands Läns Tidning från den 1 december
1853 kan man läsa att inga nya kolerafall
hade rapporterats från länet med undantag av
Badelunda socken där under senaste veckan
fyra insjuknat, av vilka en avlidit.
Den 18 november 1853 hade mycket
riktigt den lilla flickan Charlotta Albertina dött
i kolera. Hon bodde i fattigstugan och var
endast 3 år gammal. Charlotta Albertina
begravdes på kolerakyrkogården den 23 november, som då också blev invigd. Den lilla
kolerakyrkogården i Badelunda, nu inhägnad
av en gärdesgård med grindar, kom bara att
nyttjas en gång eftersom inga fler personer i
socknen fick sätta livet till för den fruktade
farsoten.
Charlotta Albertinas familj

Charlotta Albertinas far Carl Petter Andersson föddes 1812 på Skälby ägor, inte långt
ifrån den plats som skulle bli Badelundas
kolerakyrkogård. Carl Petters föräldrar, torparen och dagkarlen Anders Pehrsson med
hustrun Anna Cajsa Jansdotter, bodde i ett
torp med sina sju barn.
18
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År 1834, vid 22 års ålder, blev Carl Petter
antagen till Livregementets grenadjärkår
med placering i södra ryttartorpet Nr 29 i
Myrby, Badelunda. Han fick nu knektnamnet
Myrman efter gården Myrby. Året därpå,
1835, gifter han sig med Anna Kristina Melin
från Sura, och nu behöver han inte längre bo
ensam i det lilla ryttartorpet.
Soldatfamiljen i Myrby fick sex barn – en
son dog strax efter födseln. Sist i barnaskaran
var dottern Charlotta Albertina, som föddes
1850. En dryg månad efter födseln dog pappan
Carl Petter av okänd sjukdom i en ålder av
38 år. Den 35-åriga hustrun Anna Kristina
lämnades ensam med 5 barn i ryttartorpet.
Soldatänkan Anna Kristina med 5 barn
flyttar in i fattigstugan

Rusthållarna satte genast igång med rekryteringen av en ny grenadjär och änkan Anna
Kristina Melin fick börja förbereda sig på att
flytta ut från ryttartorpet. År 1851 fick hon
plats i fattigstugans övre våning med sina 5
barn.
Vid den här tiden bodde många änkor
med barn i det begränsade utrymmet, däribland ytterligare två soldatänkor med minderåriga barn. För att få en uppfattning av trångboddheten på övervåningen kan man räkna
antalet deltagare vid husförhören och då
visar det sig att det var 10 -12 personer som
bodde tillsammans på övervåningen, troligtvis lika många på nedre våningen.
Krig, fattigdom och eländiga hygieniska
levnadsförhållanden har alltid varit kolerans
främsta påskyndare och därför är det inte
förvånande att lilla 3-åriga Charlotta Albertina drabbades av kolera i denna fattigstugemiljö.

I Vestmanlands
Läns Tidning från
2 januari 1834
kunde man läsa
följande om kolerans symtom:
”Kolerans utbrott
giver sig till känna
genom häftiga
kräkningar och
diarré af ett
färglöst ämne;
osläckelig
törst; stark
brådnad (hetta) i
maggropen med
ängslan och oro;
kramp i fötter
och ben samt
derefter i händer
och armar; svag,
snart omärklig
puls; iskyla i
händer och fötter
samt slutligen
även i den
övriga kroppen;
avstannad
urinavföring;
infallet
ansikte, mm.
Detta tillstånd
fordrar den
skyndsammaste
hjelp”.

Dödboken F:3 (1822 - 1858) för Badelunda socken 1853.
Anteckningarna i dödboken angående Charlotta Albertinas död i kolera.

Komministern i Irsta hade färska
granskott i näsborrarna

Det fanns ingen bot mot koleran

När koleran först kom till Sverige hade
den medicinska vetenskapen ingen som
helst uppfattning om vad den orsakades
av. Det fanns därför ingen effektiv bot mot
den fruktade sjukdomen vid den här tiden.
Behandlingen bestod av omväxlande varma
och kalla omslag, senapsdegar på magen,
ingnidning av brännvin, kamfer, terpentin
”I Irsta kyrkby fanns på 1850-talet en madam
och dylikt. Det var också vanligt att man
som lärde barnen räkna och läsa i ABCeldade med tjära, beck och svavel för att
boken. År 1853 ansågs jag mogen att tas
röka ut sjukdomen ur huset. Andra vanliga
omhand av henne. Far och jag åkte dit och
skyddsmedel var amuletter av koppar som
där fick jag stanna kvar under veckorna och
endast komma hem till söndagarna. Mat fick bars hängande i ett snöre om halsen på bara
man emellertid ha med sig, så det var ju ing- bröstet.
en internatskola i nuvarande tids bemärkelse.
Det var först år 1883 efter att de stora
Det var som sagt 1853, samma år som kolekoleraepidemierna upphört i Sverige som
ran gick. Folk var förfärligt rädda för smitta, den tyske bakteriologen Robert Koch identioch jag minns hur komministern Lundquist
fierade kolerabacillen, som lever i tarmarna.
i Irsta bar sig åt för att skydda sig för sådan. Bakterierna utsöndras med avföringen och
En gång kom han på besök i skolan och till vår smittspridningen sker via vatten som förohäpnad hade han stoppat in färska granskott renats av avloppsvatten, ofta i kombination
i näsborrarna för att slippa ifrån koleran.”
med trångboddhet och fattigdom.
Det fanns också vid den här tiden en uppfattning om att koleran spreds av ämnen
i luften som härstammade från jordens
innandöme eller utifrån världsrymden.
Den här historien som förre godsägaren på
Hamre, Carl Arvid Andersson (1846-1945),
berättade i en tidningsartikel i Vestmanlands
Läns Tidning är ett exempel på teorin om att
kolerasmittan var luftburen.

Carl Arvid Andersson
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Vänster: Kolerakyrkogården i Badelunda, Foto: Bengt Wallén. Höger: Komministern Per Olof Höglund som var officiant
vid begravningen av den lilla flickan Charlotta Albertina på kolerakyrkogården. Han har sällskap av dödgrävaren.
Soldatänkan Anna Kristina Melin håller kistan omgiven av sina fyra barn. Illustration: Företaget Hugin&Munin.

”En sjuksköterska för varje rote bör städjas,
i enlighet med Sundhetsnämndens omprövVid sockenstämman i Badelunda den 21 auning. Om sjukdomen utbryter lämnas ett
gusti 1831 läste pastor Stamberg upp en kun- rum i varje by eller gård för de sjuka; de
görelse som berättade om kolerans spridning på ägorna boende, som möjligtvis träffas av
i Europa. Nu hade städerna Arkhangelsk,
sjukomen, vårdas i sina hem. Varje hushåll
Riga och Danzig drabbats av koleraepideombesörjer sina dödas begravning. Det år
min. Sockenstämman beslutade att tillsätta
1834 bestämda begravningsplatsen begagen Sundhetsnämnd med ansvar för att sätta
nas, men någon stängning kring densamma
in åtgärder i fall koleran skulle slå till i Bade- verkställes icke förrän något lik, där blivit
lunda.
begravet. Församlingen ansvarar för betalFörst 1834 bröt koleran ut i Västerås och
ning av de kostnader, som kunna uppstå för
farsoten spred sig snabb bland stadens fattiga,
farsotens hämmande.”
även välbärgade insjuknade. Många smittades
och 67 rapporterades döda. Inga dödsfall
registrerades i Badelunda under denna epidemi.
Sundhetsnämnd med ansvar för
koleran

Anders Henrik
Stamberg (17591840), pastor i
Badelunda församling åren
1815-1840.

Kolerakyrkogård anläggs på kyrkoherdeboställets skog

Vid sockenstämman den 24 augusti 1834
tillkännagav pastor Stamberg den plats på
”kyrkoherdeboställets skog” som Sundhetsnämnden hade utsett till begravningsplats för
offren för koleran. Det var viktigt att även
denna gravplats skulle invigas för att den
avlidne skulle få vila i vigd jord. Eftersom
ingen blev begravd på kolerakyrkogården
denna gång blev den heller inte invigd.
Koleraskräcken gjorde sig ständigt påmind och vid sockenstämman den 30 juli
1848 hade en ny kungörelse kommit som
informerade om konstaterade kolerafall vid
Djurhamns karantänsplats i Stockholms
skärgård. Följande beslut fattades för den
händelse att koleraepidemin skulle bryta ut i
församingen:
20
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Kyrkoherdeboställets
skog som utsågs till
begravningsplats för
koleraoffren.

Kristoffer Nilsson på
Landstingsarkivet
i Västmanland intervjuas

Från födelsen till döden
Under hösten 2014 gjorde Västerås Släktforskarklubb tre uppskattade studiebesök på Landstingsarkivet i Västerås. Personalen visade
hur journaler skrevs och hur det gick att
följa en patient i lasarettsmiljön. Eftersom
det finns barnmorskeböcker, skolböcker och
lasarettsjournaler i arkiven, så kan man i
princip följa en person genom hela livet.
Från födelsen till döden.
Av: Kerstin Andersson
Västerås första lasarett inrättades
1776 och den äldsta handlingen som
finns på arkivet är från 1786. Huvuddelen av beståndet är från 1863 och
senare. Från början var inte Västerås
lasarett uppdelat i kliniker. Uppdelningen skedde först 1928, och
då bara i en medicin- och en kirurgavdelning. Resten av Västmanlands
lasarett delades upp i kliniker vid
senare tillfällen.
Medicinkliniken har levererat alla
sina pappersjournaler till arkivet,
men från kirurgkliniken finns endast
de avlidnas pappersjournaler. Fram
till mitten av 1950-talet bands journalen in i årsvolymer. Därefter förvaras
journalerna i journalmappar.
De tidigare journalerna är inte så
utförligt skrivna. Namn, titel, adress,
diagnos, viss behandling samt inskrivnings- och utskrivningsdatum
finns noterat. Men man kan finna detaljer runt omkring som kan vara av
intresse. Med tiden har journalerna
blivit mer och mer detaljerade.
Det är inte enbart journaler från
sjukvården i Västmanland som finns
i arkivet. Handlingar från institutioner där landstinget har varit och är
huvudman finns likaså bevarade där.
Barnhemsarkiv har handlingar
men där förekommer det stora
luckor. Landstingsdrivna skolor, t.ex.
Tärna Folkhögskola (grundad 1876),

Sjukdomshistorik 1891.

har material som vi släktforskare kan
ha intresse av. Det finns böcker med
namn på elever, omdömen eller intyg
samt en del skolfotografier bevarade.
Där bedrevs också husmodersskola
och lantmannaskola. Uppfostringsanstalten Salbohedskolan togs 1964
över av Landstinget och handlingar
därifrån finns med bland arkivets
material.
Annat som också finns tillgängligt är en del barnmorskeböcker.
Barnmorskeböcker finns också på
Stadsarkivet i Västerås. Journalhandlingar från barnavårdscentraler
hittar vi i arkivet. Det finns även
personalhandlingar på personer som
varit anställda inom sjukvården i
Västmanland.
Vilka är det då som vänder sig
till Landstingsarkivet? Det kan vara
lasaretten, försäkringsbolag och Försäkringskassan som vill ha kopior på
journalhandlingar eller privatpersoner
som kan vara intresserade av t.ex.
ärftliga sjukdomar eller bara vill veta
vad som skrivits i journalen.
Västmanlands Landstingsarkiv
finns på Eriksborg i Västerås. De
flyttade in i sina nyrenoverade ljusa
lokaler 2012. Arkivbeståndet uppgår
till ungefär 18 500 meter pappershandlingar, ett tjugotal databaser
samt andra digitala handlingar.

“Gossen Georg Carlsson, 4 år, Västerås
Resectio capitis femur sin. 20 /5-91
Coxitis sin [inflammation i vä höftled]
Sjukdom kommer efter Scarlatina. Vid
ankomsten stor kongentionsabcess i
trakten af Troch. major; den öppnades
strax. Vid resektionen gjordes främre
snitt äfven nedåt femur på framsidan
af Trochanter major, emedan äfven
övre leden af femur var uppdrifven och
tjock; hvarefter dess gjordes skrapning.
Fallet gick väl; på siste 3 weckorna
voro alla sår läkta och icke en droppe
var secernerades. Barnet ”raskt och
morskt”.” Utskrives 24/8 -91
Landstingsarkivets uppgift är att på
Landstingsstyrelsens uppdrag se till
att arkivlagen och landstingets
arkivreglemente följs. Arkivmyndigheten ska genom Landstingsarkivet
utöva tillsyn över landstingets myndigheter, ge råd och instruktioner
samt överta arkivhandlingar enligt
beslut, överenskommelse eller vid
myndighets upphörande.
Det går bra att besöka arkivet och
själv söka i material som personalen
plockar fram. Kontakta Landstingsarkivet via telefon 021-175703 eller
mail: landstingarkivet@ltv.se
De hjälper till att kopiera handlingar.
De första 9 kopiorna är gratis, den
tionde kopian 50 kr och därefter
2 kr/st.
Journalhandlingar är sekretessreglerade i 70 år, vilket innebär att en
menprövning alltid måste göras
innan yngre handlingar än så kan
lämnas ut.
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De dödböcker som innehåller personalier kan ge mycket värdefull information. Sven
Olby fann soldaten Lars Olsson Häll och hans hustru Malena Olsdotter under arbetet
med renskrivning av Västerfärnebos kyrkböcker. Lars och Malena hade haft ett mycket
händelserikt liv som vi här får glimtar av i deras personalier.

Läsövning
Av: Ingemar Widestig

Vad kan vi pussla ihop om
deras liv?

Malena Olsdotter var född i Narva
i början av 1680-talet. I Narva stod
Karl XIIs berömda slag i november
1700. Det är väl sannolikt att hon
följde med hären när den drog vidare.
Det var ju tusentals människor som
var i följe med hären. Hon var kanske sedan med på hela marschen
fram till Poltava där hon blev tillfångatagen.
Lars Olsson Häll tog värvning
1701 som Nr 117 i Bergslags kompani, Västmanlands regemente. Vi
vet inte när på året han anslöt sig till
regementet. Sannolikt gjorde han det
under våren/sommaren 1701.
Sedan var han med regementet
fram till Poltava och sannolikt var
också hans blivande hustru Malena
med på alla dessa strapatser. De
tillfångatogs sommaren 1709 efter
slaget vid Poltava.
I Västmanlands regementes Historia kan vi läsa om detta. Ett kort
sammandrag av händelserna är:
Slaget vid Narva i november blev
en förkrossande svensk seger; hela
den ryska armén kapitulerade eller skingrades. Men regementet
förlorade 294 man i döda och sårade. 1701 började ett sex år långt
fälttåg mot Polen. Västmanlands
regemente tillhörde den trupp
som inledde striderna genom att
gå över gränsfloden Düna (Daugav). Följande år deltog det i erövringen av huvudstaden Warszawa
och slaget vid Kliszow, senare
bl.a. i slaget vid Fraustadt. Svenska
segrar ledde till fred med Polen
1706. Året därpå började fälttåget
mot den återstående fienden,
Ryssland. Ett år låg man i läger i
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Här får vi alltså veta att han kom
hem sommaren 1722 och återtog
sin tjänst som soldat och den som
rekryterats i hans ställe fick flytta på
sig. Han var alltså i rysk fångenskap
ca 13 år.
I nästa rulla från 1736 står att han
fått avsked 1730. Vidare kan vi läsa
om honom ”är utgammal swag och
skröpelig har intet at lefwa af får
afskied med underhåll”.
I Lars personalia anges att de
varit gifta i 40 år. De gifte sig alltså
omkring 1711 under fångenskapen.
De hade fem barn och en son levde
när de dog enligt personalierna.
I Västerfärnebo C:2 på sidorna 27,
39 och 52 hittar vi tre barn;
Erik född 1723-05-21, Margareta
Jag hittar Lars Häll sedan i ett doku- född 1727-04-01 och Peter född
ment på Krigsarkivet över fångar
1731-06-29.
från Västmanlands regemente. Det
I Västerfärnebo C:2 sidorna 153
är daterat mars 1710 i Moskva. Här
och 159 finner vi att Margareta dog
listas alla befäl och meniga från
1730-05-11 och Peter 1732-02-03.
regementet som då var fångar i RyssSonen Erik är den som levde när
land. Han är en av 17 soldater som
föräldrarna dog. Han dog i Romfarfinns kvar av kompaniets 150. Förtuna 1799-11-09. Han blev också
hållandena beskrivs som att fångarna soldat. Två barn föddes och dog
är både nakna och svältande.
alltså sannolikt under fångenskapen
Fred slöts med Ryssland i Nystad i Ryssland.
den 30 augusti 1721 och först därDet måste han varit två ”krutmänefter kunde fångarna börja komma
niskor” för att överleva alla de strahem. Totalt tillfångatogs c:a 20 000
patser och sjukdomar de varit med
man efter slaget vid Poltava. Efter
om och ändå uppnå en hög ålder.
freden återstod ca 5000 man som
Lars hade klarat 8 års marscher och
kom hem till Sverige.
krig samt 13 år i rysk fångenskap.
Vi hittar Lars Häll i Generalmöns- Ändå ansågs han kunna tjäna som
terrullan från 1729. Han är Nr 117 i
soldat när han kom hem sommaren
Bergslags kompani i Västmanlands
1722!
regemente. Det står:
Malena var sannolikt med samma
”Erik Olsson Häll gåt undan d: 26
tid. Under fångenskapen födde hon två
Junj 1722 för den från Ryska Fångbarn som också dog under fångenenskapet Hemkomne Lars Olsson 54 kapen. Efter hemkomsten födde hon
år gammal och 29 års tjänst, dahltre barn efter alla dessa strapatser
karl.”
och blev omkring 90 år gammal!
Sachsen för att återhämta sig, ersätta förlorade soldater, hästar och
utrustning, i augusti 1707 började
marschen österut. Efter ett större
slag vid Holovcin 1708 (nära Minsk
i nuvarande Vitryssland) böjde
man av söderut mot Ukraina, i förhoppning om att där lättare kunna
försörja armén med proviant etc.
Efter en svår övervintring – vintern
1708-1709 var den kallaste i hela
Europa på flera hundra år – mötte
man den ryska hären vid Poltava
28 juni 1709. I slaget förlorades
över 9000 man i döda, sårade och
tillfångatagna. Resten av armén
togs till fånga ett par dagar senare
vid floden Dnepr.

Västerfärnebo
F:1 (17381765)
sid 77.
(Bild ovan)

Lars Hälls personalia lyder:
1751Januari 11
Gl Soldaten Lars Häll är Född uti Lerwiken i Säters Sn /
Åhr 1673. Af ahrl Föräldrar Fad. Olof Ersson modr. H. /
Sara Pärsdr. renatus, pie educatus, kunde både läsa
och / skrifwa 1701 gik han ut för Soldat för Hellens
rothe. Sedan / Poltawske action setat fången 16 åhr,
och sedan efter / hemkomsten tient många åhr för /
samma rothe. Under / den tiden han war borto blef
han gift med sin efterlem- / nade maka, med henne
sammanlefwat 40 åhr, aflat / 5 barn. 3 Söner och 2
döttrar. 1 Son allenast lefwer. / veta communis warit
stilla enfallig och nögd under / sin stora fattigdom.
Siuk allenast 5 timar, död d 11 / Jan. lefwat 78 åhr.
renatus = återfödd dvs. döpt
pie educatus = fromt, gudfruktigt uppfostrad
vita communis = i det allmänna livet
communis = gemenskap

(Bild nedan)

Hustrun Malena Olsdotter dog den 26 december
1773 och hennes personalia lyder:
Lars Hells änka Malena Olsdr. Född
i Narven på 16 hundratalet
Man wet intet mer än at
Fadrens mamn war Olof
war klen och swag i christendomen.
Kom efter Poltva slag under fangenskapen i äktenskap med afledne Soldaten Lars Häll:
af 2 Söner och 3 döttrar lefwa
ej flera än 1 son. dog af
Ålderdomsswaghet
Um 90 år och kanskin der öfwer

Västerfärnebo
F:2 (17651774)
1773
no 325.
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Västerås Släktforskarklubb
Kerstin Andersson
Uroxvägen 8
722 31 Västerås

Program
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OSORTERAD SÄNDNING

Västerås Släktforskarklubb

Plats:
Kyrkbacksgården,
Västra Kyrkogatan 8

Kyrkbacksgården

(där inte annat anges)

Lördag-söndag 29-30/8
Nyköpings Arenor - Rosvalla
Information: www.sfd2015.se

Släktforskardagar
Utställningar, föreläsningar och seminarier.
Temat för Släktforskardagarna 2015 är
”Ett gods – en värld”.
Arrangör är Nyköping-Oxelösunds
Släktforskarförening.

Lördag 19/9 kl. 17-21
Karlsgatan 2.
Ingen föranmälan.

Kulturnatten
Vi finns i konferensrum
Transformatorn, 1 tr. upp.

Lördagen den 26/9 kl. 9
Buss från Stadshuset.
Anmälan senast 18/9 till
Brage Lundström, DIS
tfn 070-211 04 82 eller
brage.lundstrom@telia.com

Resa till Bråfors bergsmansby
Besök på nya Lapphyttan. Guidat besök på
Bråfors med sina berömda väggmålningar.
Lunch ingår. Medtag förmiddagsfika.
Pris 300:- erläggs vid avfärd.
Mera information: http://dis-bergslagen.se/

Torsdag 15/10 kl. 18
EXTRAINSATT ÅRSMÖTE
Celsingrummet*)/ Lykttändaren
Anmälan senast 5/10 till
Ingemar Widestig
tfn 021-420 00 70 eller
ingemar.widestig@gmail.com

En okänd invandrargrupp
Gunilla Zimmermann berättar om sin
forskning om de tysktalande invandrarna till
Västerås efter andra världskriget.
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs
i förväg vid anmälan. Intas i Celsingrummet
före Gunillas föredrag i Lykttändaren.
*) Extra årsmöte angående ändring av medlemsavgiften för 2016 mot beslutet 26/3 i år.
Se ordförandens spalt på sidan 3.

Lördag 14/11 kl. 12-16
Hörsalen, Länsmuseet,
Karlsgatan 2.
Ingen föranmälan.

Arkivens dag
I samarbete med Länsmuseet.
Temat är “Gränslöst”.
Klubben hjälper till med släktforskning.

Torsdag 26/11 kl. 18
Wallinsalen
Anmälan senast 16/11 till
Lennart Andersson
tfn 021-80 30 21 eller
lennart.karland@tele2.se

Vad hände sedan?
Sture Andersson föreläser om vad som
hände efter emigrationen till Amerika.
Kaffe/te och smörgås (á 40 kr) beställs
i förväg vid anmälan.

Jourhavande släktforskare
Onsdagarna 9/9 och 14/10 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på
Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Ta med din egen dator om du vill ha hjälp direkt i den!
Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.
Västerås Släktforskarklubb • Arosiana 2-2015

